
PROIECT                                                                                                             AVIZAT:                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                               SECRETAR, 

                                                                                                                     BREBENEL AURELIA 

 

 

 

ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Daia pentru trimestrul I al anului 2018 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 2638/25.04.2018; 

-raportul de specialitate al Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe nr. 

2639/25.04.2018; 

- raportul comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană nr. ___/26.04.2018; 

- prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;  

- prevederile art.36 alin. (4), lit.a) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;     

- prevederile art.49 alin.(12), (13) și art.73 alin.(3) din  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi al art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.l. Se aprobă contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia 

pentru trimestrul I al anului 2018, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, Compartimentului Financiar-

Contabil, Impozite și Taxe și se va aducere la cunoștință publică, prin grija secretarului. 

 

                                               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                    
      

                         

Daia, 27.04.2018 

Nr.  

 
Adoptată cu ____voturi pentru, ___voturi împotrivă şi ___abţineri din totalul de ______ consilieri în 

funcție 



 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 

NR.2638/25.04.2018 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

   

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018,  

coroborat cu prevederile art.49 alin.(12), (13) și art.73 alin.(3) din  Legea nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de 

hotărâre cu următoarea titulatură: 

 

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli 

al comunei Daia pentru trimestrul I al anului 2018” 

 

 Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe va întocmi referatul de specialitate 

și va redacta proiectul de hotărâre pe care îl va supune aprobării consiliului local. 

 

 

 

PRIMAR, 

ŞERBAN ADRIAN-FLORIN 
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